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RESUMO
A prevenção cardiovascular é tema fundamental, pois as doenças cardiovasculares
que têm como substrato a aterosclerose, têm grande impacto na morbidade e mortalidade
cardiovascular no Brasil e no mundo. Estima-se que 80% dos casos de doença arterial coronariana resultam da presença isolada ou em associação a fatores como as dislipidemias,
tabagismo, hipertensão arterial, diabetes entre outros. Além disso, biomarcadores como
história familiar de aterosclerose precoce, marcadores de inflamação de baixo grau como
a proteína C reativa (PCR) e imagem da placa de ateroma (escore de cálcio coronário)
ajudam a identificar e reclassificar o risco de doença cardiovascular. Estratégias como
check-up cardiovascular ou os dos escores de risco são utilizadas na identificação do
indivíduo assintomático com maior risco de desenvolver um evento agudo. O check-up
cardiovascular, além de identificar os fatores de risco, inclui exames laboratoriais, testes
funcionais e de imagem, o que pode implicar em custos excessivos dos exames que não
agregarão valor discriminatório ou de reclassificação do risco cardiovascular. Apesar da
escassez de dados, meta-análise recente não observou qualquer diferença na mortalidade por todas as causas e cardiovascular, quanto à realização ou não dos exames de
check-up de rotina. A partir da medicina baseada em evidência, diversos algoritmos foram
criados para estratificação, de acordo com a presença dos fatores de risco e calibrados
para a população estudada. Esses algoritmos são de simples realização e de baixo custo.
A Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2017
mantém a recomendação do uso do Escore Global de Risco na avalição inicial de indivíduos assintomáticos. A revisão sistemática realizada pelo grupo Cochrane, observou que
o uso dos escores de risco na prevenção primária tiveram modesto impacto na redução
de eventos cardiovasculares, comparados com a não utilização. Além disso, o uso dos
escores clínicos reduziu fatores de risco como colesterol elevado e hipertensão arterial,
aumentou a prescrição de hipolipemiantes, anti-hipertensivos e AAS, sem evidência de
danos e diminuiu a prevalência de tabagismo. Atualmente, ainda há controvérsias sobre
quando e como deve ser feita a avaliação do risco cardiovascular. A literatura é clara em
dizer que o uso de testes de forma indiscriminada na população não tem boa relação de
custo-eficácia. Entretanto, a avaliação do risco cardiovascular pelos escores clínicos de
risco pode identificar indivíduos de maior risco que serão beneficiados pela implementação
de tratamentos preventivos.
Descritores: Prevenção Primária; Fatores de Risco; Doenças Cardiovasculares /Prevenção
& Controle; Triagem.

ABSTRACT
Cardiovascular disease prevention is a key topic as cases with atherosclerosis as an
underlying cause have a considerable impact on cardiovascular morbidity and mortality in
Brazil and the rest of the world. It is estimated that 80% of coronary artery disease cases
result from the individual presence or combination of factors such as dyslipidemias, smoking, hypertension, diabetes, and others. In addition, biomarkers such as family history of
early atherosclerosis, low-grade inflammatory markers such as C-reactive protein (CRP),
and atheromatous plaque imaging (coronary calcium score) help identify and reclassify the
risk of cardiovascular disease. Strategies such as cardiovascular check-ups or the use of
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risk scores are used to identify the asymptomatic patient with a higher risk of developing
an acute event. Besides identifying risk factors, the cardiovascular check-up also includes
laboratory, functional and imaging tests, which may involve excessive costs that will not add
discriminatory value or allow the cardiovascular risk to be reclassified. Despite the lack of
data, a recent meta-analysis found no difference in all-cause and cardiovascular mortality,
whether or not routine check-ups were performed. According to evidence-based medicine,
several algorithms have been created for stratification, depending on the presence of risk
factors and calibrated for a particular study population. These algorithms are both simple
and inexpensive. The Update of the Brazilian Guideline on Dyslipidemia and Atherosclerosis
Prevention - 2017 recommends using the Global Risk Score in the initial assessment of
asymptomatic individuals. A systematic review conducted by the Cochrane group found
that the use of risk scores in primary prevention had a modest impact on the reduction of
cardiovascular events compared to non-use. Furthermore, the use of clinical scores reduced
risk factors such as high cholesterol and high blood pressure, increased lipid-lowering/
antihypertensive drug and aspirin prescriptions, with no evidence of harmful side effects,
and reduced the prevalence of smoking. There is still controversy as to when and how to
assess cardiovascular risk. The literature is clear in stating that the use of indiscriminate
testing in the population is not cost effective. However, the evaluation of cardiovascular
risk using clinical risk scores can identify higher risk individuals who will benefit from the
implementation of preventive treatments.
Keywords: Primary Prevention; Risk Factors; Cardiovascular Disease/Prevention & Control;
Triage.

INTRODUÇÃO
Porque fazer prevenção cardiovascular ?
A doença isquêmica do coração e o acidente vascular
cerebral, respectivamente, contabilizam as principais causa
de mortalidade no mundo, sendo responsáveis por 15,2 milhões de óbitos só no ano de 2016.1 Ambas persistem como
causas prevalentes de mortalidade global nos últimos 15
anos. No Brasil, estima-se um total de 384 mil mortes por
doença cardiovascular só no ano de 2017, predominando a
doença isquêmica do coração seguida do acidente vascular
cerebral.2 Nesse cenário epidemiológico, a prevenção cardiovascular é tema primordial na prática médica. A aterosclerose
é o principal substrato da doença isquêmica coronária, da
doença cérebro vascular, dos aneurismas de aorta e da doença
vascular periférica.3 No contexto de prevenção, é fundamental
o conhecimento da história natural da aterosclerose, para a
tomada de decisões preventivas e terapêuticas. Desse modo,
a identificação precoce e a intervenção sobre os chamados
fatores de risco podem modificar favoravelmente o curso da
aterosclerose, já que a maioria desses fatores não cursam com
manifestações clínicas.4 Entretanto, apesar do reconhecido
valor do tratamento preventivo dos fatores de risco como
dislipidemias, hipertensão arterial e diabetes, há controvérsias
quanto ao custo-efetividade dos programas de check-up,
realizados rotineiramente e até de forma indiscriminada.5,6

Aterosclerose: história natural
As alterações patológicas do processo aterosclerótico
se desenvolvem já na primeira infância, contudo, placas
ateroscleróticas macroscópicas raramente são observadas
antes da segunda ou terceira décadas de vida.3
Embora a aterosclerose seja uma doença sistêmica que
afeta vários territórios arteriais, as placas são distribuídas
focalmente na árvore coronariana e em diferentes estágios de
desenvolvimento, apesar da mesma exposição aos fatores de
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risco.4 De fato, a evolução da placa não é linear; algumas se
transformam em lesões avançadas, com grandes núcleos necróticos lipídicos e capas fibrosas finas sobrejacentes, enquanto outras regridem, diminuindo o risco de eventos clínicos.4,7
Estudos demonstram que 20 a 40% das artérias coronárias,
visualmente estenóticas, não resultam em obstruções críticas
ao fluxo, ao passo que lesões não obstrutivas são causa de
isquemia miocárdica.7,8 Para complicar, estudos prévios já
demonstraram que o infarto agudo do miocárdio pode ocorrer
na presença de estenoses coronárias graves e não graves.9
Um evento coronário agudo pode ser a primeira manifestação da doença aterosclerótica em pelo menos metade
dos indivíduos e muitas vezes é fatal.10 Tais estudos indicam
que algumas placas de aterosclerose, silenciosas e que
não causam obstrução, são mais propensas a desenvolver
eventos coronarianos agudos, resultando no conceito de
placa vulnerável e os indivíduos que as abrigam, são os
chamados indivíduos vulneráveis.11
Portanto, um dos grandes desafios da prevenção cardiovascular é identificar o indivíduo vulnerável, assintomático,
antes de um evento clínico acontecer. Décadas de investigações consagraram os chamados fatores de risco para aterosclerose. Estima-se que 80% dos casos de doença arterial
coronária resultam da presença isolada ou em associação
de fatores como as dislipidemias, tabagismo, hipertensão
arterial, diabetes dentre outros.12 Além disso, biomarcadores
como história familiar de aterosclerose precoce, marcadores
de inflamação de baixo grau como a proteína C reativa (PCR),
e de imagem da placa de ateroma (escore de cálcio coronário) ajudam a identificar e reclassificar o risco de doença
cardiovascular.
Recentemente, avanços apontam para o uso de escores genéticos que identificariam precocemente indivíduos
predispostos aos eventos clínicos.13 Entretanto, nada disso
vale se o indivíduo não for submetido a uma avaliação do
risco cardiovascular, muitas vezes denominada de check-up.
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O check-up cardiovascular consiste na verificação rotineira
e sistemática de indivíduos assintomáticos, pela avaliação
do risco e identificção de problemas de saúde em estágios
iniciais, ou que ainda não tenham se manifestado. Além da
avaliação clínica, o mesmo inclui exames laboratoriais, testes
funcionais e de imagem. O check-up pode identificar indivíduos com fatores de risco como hipertensão, dislipidemia
ou predisposição genética pelo histórico familiar, além de
reconhecer precurssores de doenças incipientes, permitindo
que medidas preventivas sejam introduzidas precocemente,
para redução da morbimortalidade geral e cardiovascular. O
check-up também identifica sintomas e sinais de doenças
já manifestas, conscientizando os indivíduos quanto à importância do segmento e tratamento adequados. Entretanto,
não existe consenso sobre o benefício dessas avaliações, de
quando se iniciar e quão frequente devem ser realizadas.14,15
As avaliações periódicas de check-up podem sim levar a
excessos de diagnósticos, excessos de tratamentos farmacológicos e procedimentos sem comprovação de benefícios,
desconforto por resultados falso-positivos ou falso-negativos,
além do custo elevado que esses programas podem gerar.
Muitos dos testes de “screening,” utilizados nas avaliações
de check-up, ainda não foram adequadamente avaliados em
estudos randomizados, faltando evidências de que os mesmos agregariam valor discriminatório ou de reclassificação do
risco cardiovascular. Existem poucos estudos controlados que
avaliaram o impacto dos exames de check-up nos desfechos
cardiovasculares. Meta-análise feita pelo grupo Cochrane
selecionou 14 estudos, sete dos quais eram randomizados
para realização ou não de exames de check-up, incluindo
uma variedade de intervençoes e desfechos, com tempo de
segmento variando de um a 22 anos.15 Foram excluídos estudos com populaçoes geriátricas e estudos observacionais.
Não se observou qualquer diferença na mortalidade por todas
as causas e cardiovascular, quanto à realização ou não dos
exames de check-up de rotina. Os autores concluíram que
tais exames aumentaram, de forma excessiva, os diagnósticos e intervenções terapêuticas desnecessárias. Apesar da
meta-análise ser limitada pela escassez de dados, os autores
concluem que as avaliações rotineiras de exames de check-up
não reduzem desfechos cardiovasculares.
Algumas considerações devem ser feitas em relação ao
resultado da metaanálise: A maioria dos estudos incluídos
eram antigos, os quais não utilizavam tratamentos consagrados como estatinas para hipercolesteroelmia, além de
que os limiares para tratamento dos fatores de risco cardiovasculares apresentavam valores de corte mais elevados
do que os atuais. Outra consideração é em relação aos
indivíduos selecionados para a realização de check-up, que
tendem ter um maior nível socioeconômico, menor risco
cardiovascular, menos morbidade cardiovascular e menor
mortalidade, não alcançando os que mais necessitam de
prevenção cardiovascular.16-19
Os resultados dessa meta-análise não implicam que os
médicos devam necessariamente interromper as avaliaçoes
periódicas de check-up, bem como as atividades preventivas

que tais avaliações demandam. São necessárias evidências
robustas com estudos randomizados de seguimento a longo
prazo, que apesar de representarem um custo elevado, evitariam a implementação de programas de check-up ineficazes
ou prejudiciais.

Estratificação de risco dos pacientes
assintomáticos: como melhorar a custo eficácia?
O grande desafio estaria em focar os recursos diagnósticos nos indivíduos de maior risco cardiovascular, para que
os procedimentos fossem mais custos eficazes. A partir da
medicina baseada em evidência, diversos algoritmos foram
criados para estratificação, de acordo com a presença dos
fatores de risco e calibrados para a população estudada.
Esses algoritmos são de simples realização e de baixo custo.
Podemos citar o escore de risco de Framingham (ERF),20 que
identifica adequadamente indivíduos de alto e baixo riscos. O
escore de Reynolds que acrescenta a proteína Creativa (PCR)
e o antecedente familiar de doença coronária prematura, na
avaliação do risco, e estima a probabilidade de infarto do
miocárdio, AVC, morte e revascularização em 10 anos.21,22
O QRISK foi desenvolvido e calibrado para a população do
Reino Unido.23 O escore de Risco Pelo Tempo de Vida (ERTV)
avalia o risco de desfechos em longo prazo. Isso pode ser
útil em adultos jovens e mulheres, que apresentam risco
mais baixo quando avaliadas por escores de curto prazo
(10 anos), mas a avaliação em longo prazo incrementa o
risco.24 A Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemia e
Prevenção da Aterosclerose de 2017 recomenda o Escore
de Risco Global (ERG),25,26 que estima o risco de infarto do
miocárdio, AVC, insuficiência cardíaca, fatais ou não fatais,
ou insuficiência vascular periférica. Uma vez identificado o
grau de risco, poder-se-á fazer um planejamento diagnóstico
e terapêutico.

O QUE RECOMENDAM NOSSAS DIRETRIZES
PARA AVALIAÇÃO INICIAL DO INDIVÍDUO
ASSINTOMÁTICO?
Na avalição inicial de indivíduos assintomáticos, a estratégia é utilizar o ERG (diretriz) e, por meio do cálculo do
risco baseado nos fatores de risco clássicos, classificar o
indivíduo em determinada categoria de risco. Para isso, são
utilizados fatores de risco como idade, sexo, pressão arterial,
colesterol total e HDL-colesterol, tabagismo e diabetes. Os
mesmos são inseridos no ERG,26, 27 e calcula-se o risco em
10 anos. A diretriz publicada em 2017 considera as seguintes
categorias de risco cardiovascular:26

Risco muito alto
Indivíduos que apresentem doença aterosclerótica significativa (manifestação clínica prévia de doença coronária,
cerebrovascular, vascular periférica, ou na ausência de eventos clínicos, obstrução ≥ 50% em qualquer território arterial).

Risco alto
Indivíduos sem eventos clínicos, em prevenção primária
com ERG> 20% em 10 anos ou serem portadores de aterosclerose, na forma subclínica documentada por metodologia
diagnóstica: ultrassonografia de carótidas com presença
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2019;29(1):46-52

QUANDO E COMO AVALIAR O RISCO CARDIOVASCULAR GLOBAL EM INDIVÍDUOS APARENTEMENTE NORMAIS –
OU CHECK-UP PARA TODOS

de placas; Índice Tornozelo-Braquial (ITB) < 0,9; escore de
Cálcio Arterial Coronariano (CAC) > 100 unidades Agatston,
ou a presença de placas ateroscleróticas na angiotomografia
(angio-CT) de coronárias; aneurisma de aorta abdominal.
Além disso, doença renal crônica definida por Taxa de Filtração Glomerular (TFG) < 60 mL/min, e em fase não dialítica, concentrações de LDL-c ≥ 190 mg/dL. São também
classificados como de altos risco indivíduos diabéticos dos
tipos 1 ou 2 com presença de Estratificadores de Risco (ER)
ou Doença Aterosclerótica Subclínica (DASC).

Risco intermediário
Indivíduos com ERG entre 5 e 20% no sexo masculino e
entre 5 e 10% no sexo feminino, mesmo se diabéticos desde
que não apresentem os critérios de DASC ou ER listados
anteriormente.26, 27

Baixo risco
Indivíduos do sexo masculino e feminino com risco em
10 anos < 5%, calculado pelo ERG.

COMO PROCEDER APÓS A AVALIAÇÃO
DO RISCO?
Após a estratificação de risco, são definidas metas de
tratamento.
Portanto, a avaliação de risco tenta responder às seguintes questões: 1-quem se beneficiará da intervenção?26
2- quando o tratamento não farmacológico e farmacológico,
principalmente a redução do colesterol e da pressão arterial
deverão ser iniciados? Respostas: 1. a) A presença de doença
CV prévia, de diabetes com os ER, doença renal crônica,
doença coronariana, além de vários fatores de risco, já definem o paciente como risco muito alto ou onde intervenções
farmacológicas resultam em indiscutível benefício na redução
de desfechos, extensivamente documentado por evidências
robustas de estudos randomizados.26
1. b) A grande maioria dos indivíduos são identificados como
risco intermediário ou baixo. Nessa população, os benefícios
do tratamento farmacológico são menos evidentes, daí a
importância da precisão na estratificação de risco. Existem
enormes implicações na escolha de estratégias de avaliação
de risco. Nenhuma intervenção na prevenção primária é livre
de custos ou riscos. A decisão de tratar com aspirina ou
estatinas é um compromisso a longo prazo com o paciente,
que envolve eficácia do medicamento, relação custo-benefício
e potenciais efeitos colaterais.
2. O tratamento não-farmacológico e farmacológico deve
ser iniciado de imediato nas populações de risco muito
alto e alto. Nos indivíduos de risco intermediário e baixo,
iniciam-se primeiro as mudanças de estilo de vida, fundamental para a prevenção dos pacientes nas categorias de
risco menos acentuado.26

QUANDO SE INICIAR A
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO?
Possivelmente, duas das maiores controvérsias em relação ao check-up cardiovascular é que se além do mesmo
ter quer ser realizado, quando deveria sê-lo? Qual seria a
idade mínima para se avaliar risco?
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2019;29(1):46-52

Os escores de risco avaliam cortes com idades entre
35 e 70 anos. Portanto, a idade mínima de inclusão nos
escores clínicos é de 35 anos.26 Entretanto, embora não seja
frequente, muitos indivíduos podem desenvolver eventos
cardiovasculares precocemente. O exemplo mais típico são
os portadores de hipercolesterolemia familiar, doença que
estima-se afetar um em cada 263 indivíduos em nosso país.28
Estes indivíduos nascem com valores extremamente altos de
colesterol e, se não identificados e tratados, podem sofrer
morte cardiovascular precoce. Além disso, como devemos
encarar um indivíduo com 20 anos, que tenha forte história
familiar de doença coronária precoce?
Uma tentativa de minimizar esses riscos é proceder ao rastreamento universal de fatores de risco como as dislipidemias,
hipertensão arterial e diabetes. No caso das dislipidemias,
deve-se considerar o rastreamento dos níveis lipídicos em
idades mais precoces, pois sendo um achado diagnóstico,
o rastreamento da população por meio da determinação do
CT e LDL-c é de fundamental importância para aumentar
o diagnóstico de casos de Hipercolesterolemia Familiar:26
Indivíduos acima dos 10 anos de idade devem ter a
análise do perfil lipídico; a partir dos dois anos de idade,
nas seguintes situações:26
• Histórico familiar de colesterol elevado e/ou de DAC prematura (homens < 55 anos ou mulheres < 65 anos).
• Se a criança apresentar xantomas, arco corneano, fatores
de risco (hipertensão arterial, diabete melito, tabagismo e
obesidade) ou doença aterosclerótica.

LIMITAÇÕES DOS ESCORES CLÍNICOS
A prevenção cardiovascular é baseada na avaliação do
risco absoluto que irá guiar as decisões terapepêuticas, validada pelos escores clínicos de risco, na prevenção primária.
Existem limitações dos escores clínicos em reconhecer os
pacientes sob risco de eventos cardiovasculares, com maior
precisão. Dados do “The National Health and Nutrition Examination Survey" demonstraram que a maioria da população
compreende pacientes de baixo riso, e que dois terços de
todos os eventos coronários ocorreriam também na população
de risco baixo/intermediário.29 Estudo observacional da corte
“Framingham Offspring” também sugeriu que menos de 15%
dos eventos coronários, foram provenientes da população de
alto risco.11 Estas discrepâncias, em parte, decorrem da própria fisiopatologia da aterosclerose. Estudos de randomização
Mendeliana, estudos de coorte longitudinais com populações
jovens, além de estudos de autópsias, demonstraram que
a exposição ao risco de aterosclerose ocorre precocemente, varia de intensidade ao longo da vida e inclui além dos
fatores de risco clássicos, fatores genéticos e ambientais
não contabilizados. Uma medida única dos fatores de risco
tradicionais, no indivíduo já adulto, não consegue quantificar a exposição ao risco dependente do tempo. O ERF, por
exemplo, utiliza idade, sexo, pressão arterial, colesterol total,
HDL-colesterol e presença de diabetes mellitus para o cálculo
do risco de infarto ou morte por DAC em 10 anos.30,31 Apesar
de útil, seu valor preditivo é modesto quando avaliado pela
estatística C (0,70-0,75). A análise discriminatória é mensurada pela área abaixo da curva ROC, também chamada de
área sob a curva (AUC), quando se fala em prognóstico.32
Pelo baixo desempenho dos vários marcadores de risco
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em aumentarem a AUC, isto é, de conferirem um poder de
discriminação maior entre os que terão ou não um evento,
outras abordagens analisaram a capacidade preditiva de um
marcador, como a reclassificação. A reclassificação avalia
a capacidade de um novo teste quando adicionado a um
modelo, redistribuir o sujeito para uma categoria de risco
maior ou menor.32
Em recente revisão sistemática realizada pelo grupo
Cochrane, foi observado que as estratégias de avaliação
de risco utilizando os escores de risco, na prevenção primária, tiveram efeito mínimo nos eventos cardiovasculares,
comparada à não utilização desses escores. O estudo
demonstrou que na prevenção primária, o uso dos escores
clínicos de risco reduziu fatores de risco como colesterol
e hipertensão arterial, com redução pequena no risco
cardiovascular total. A revisão sistemática demonstrou que
o uso dos escores clínicos de risco aumentou ou intensificou a prescrição de hipolipemiantes e anti-hipertensivos,
aumentou a prescrição de AAS para indivíduos de alto
risco, sem evidência de danos, e diminuiu a prevalência
de tabagismo. Limitações como presença de grande heterogeneidade dos estudos em relação às intervenções,
análises e resultados, devem ser consideradas na interpretação dos resultados dessa revisão.33
Portanto, são necessários novos marcadores de risco
cardiovascular e novos modelos de avaliação dos escores clínicos de risco, para melhor definição do papel desses escores
na predição do risco cardiovascular, na prevenção primária.
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Como melhorar a estratificação de risco? Papel
dos novos marcadores na estratificação de risco
cardiovascular
Novos marcadores de aterosclerose subclínica, laboratoriais
ou métodos de imagem, vem sendo utilizados como ferramenta
para melhor discriminação e reclassificação do risco cardiovascular, além de melhorar a precisão diagnóstica e terapêutica.
O marcador que pode ser utilizado para melhorar a estratificação de risco é o escore de cálcio coronário (ECC).34
As imagens da carga de placa aterosclerótica personalizam
a avaliação de risco, integrando o efeito cumulativo entre
determinantes de risco genéticos ou epigenéticos, com
fatores de risco mensuráveis (pressão arterial e níveis séricos de colesterol) e não mensuráveis (poluição do ar e
fumo passivo), visualizado diretamente no leito vascular. A
aterosclerose avaliada por imagem, pode reduzir imprecisões na quantificação da exposição ao risco, que acontece
em estágios bem precoces. A visualização direta do leito
vascular permite identificar indivíduos que, por razões pouco
claras, não desenvolvem aterosclerose apesar do risco
aparentemente significativo, bem como indivíduos que na
ausência de fatores de risco, desenvolvem doença aterosclerótica. O escore de cálcio tem uma forte correlação com
a carga aterosclerótica coronária total, sendo um marcador
independente de risco de doenças cardiovasculares.35,36
Estudos demonstram que o ECC deve ser utilizado em
pacientes assintomáticos com risco intermediário pelo poder
de reclassificação, acima de 30%, do risco cardiovascular
para diferentes categorias de risco.37 Recentemente as diretrizes do ACC/AHA recomendaram ECC como ferramenta
adicional na avalição clínica do risco, visando à prescrição

ou não de estatinas em indivíduos de risco intermediário
de acordo com escores clínicos. 38

OUTROS MARCADORES DE
ATEROSCLEROSE SUBCLÍNICA
Outros métodos de avaliação da aterosclerose subclínica,
que contribuem para melhor estratificação de risco, são a
detecção de aterosclerose carotídea subclínica. O espessamento médio-intimal de carótidas (IMT), bem como as medidas
quantitativas do número, espessura e área da placa parecem
progressivamente mais sensíveis na predição do risco CV.39
A avaliação do IMT e da presença de placas em carótidas
é indicado para pacientes na categoria de risco intermediário.
Quando comparada ao ECC, o índice de reclassificação do
IMT é de 23% para outras categorias de risco, menor que o
ECC, para pacientes de risco intermediário.40

PAPEL ADICIONAL DO ECG DE REPOUSO
E ECG DE ESFORÇO NA ESTRATIFICAÇÃO
DE RISCO CARDIOVASCULAR?
Talvez um dos testes mais controversos na avalição do
risco cardiovascular de indivíduos assintomáticos seja o
eletrocardiograma (ECG) tanto no repouso como no esforço.
De acordo com o documento da US Preventive Services
Task Force para adultos assintomáticos, classificados como
baixo risco de acordo com os escores clínicos, é muito
improvável que informações obtidas pelo ECG de repouso
e/ou de esforço resultem em mudanças de categoria de
risco e tratamento, com impacto na sobrevida. A avaliação
por meio desses métodos pode levar a testes invasivos
subsequentes e seus potenciais efeitos adversos. Portanto,
de acordo com essa associação, não haveria benefício na
triagem com ECG de repouso e/ou de esforço em adultos
assintomáticos, de baixo risco cardiovascular.41
Para adultos assintomáticos com risco intermediário ou
alto de DCV, não há evidências suficientes de que o ECG de
repouso ou de esforço, resultem em mudanças no gerenciamento do risco, como modificações na conduta terapêutica
que resultem em benefício cardiovascular adicional. Portanto,
não há evidências suficientes para estimar o benefício líquido
do rastreamento com ECG de repouso ou esforço, em adultos
assintomáticos de risco intermediário ou alto para eventos
cardiovasculares.41 Obviamente estes testes têm seu papel
em indivíduos com diagnóstico de diabetes (ECG de repouso), sintomas de dispneia ou dor torácica, história familiar
de morte súbita ou na avaliação da aptidão cardiovascular.

CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS:
No passado, a medicina se baseava nos sintomas e
sinais desenvolvidos pelo paciente para, a partir daí, fazer
diagnósticos e estabelecer tratamentos. Esse modelo tem
se mostrado economicamente menos custo efetivo do que o
modelo capaz de intervir antes do aparecimento dos sintomas,
por meio do diagnóstico precoce (história familiar, fatores
de risco, susceptibilidade genética), da chamada medicina
preventiva. Estudos populacionais, de seguimento em longo
prazo, identificaram os fatores de risco determinantes da
história natural das doenças, criando modelos de predição
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de risco e diretrizes de tratamento, com avaliações de custo
eficácia. Nesse contexto, a prevenção cardiovascular consiste na estratificação e reclassificação do risco, além de
estabelecer diretrizes para tomada de decisões terapêuticas,
baseadas em estudos prospectivos randomizados e de
grande robustez estatística.
Com o desenvolvimento de testes genéticos, tem-se
considerado cada vez mais as características individuais
de cada paciente, incluindo o seu genoma e epigenoma,
estilo de vida, e a interação desse sistema complexo. A
isso se denomina medicina de precisão, a qual estabelecerá algoritmos que levarão em conta as características
individuais de cada pessoa, na estratificação do risco
e tratamento.42

Atualmente ainda há controvérsias de quando e como
deve ser feita a avaliação do risco cardiovascular. A literatura
é clara em dizer que o uso de testes de forma indiscriminada
na população não é custo eficaz. Entretanto, a avaliação do
risco cardiovascular, pelos escores clínicos de risco, pode
identificar indivíduos de maior risco que irão se beneficiar da
implementação de tratamentos preventivos.
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